Aandoening

Niet goed gevormde plasbuis bij
jongens (Hypospadie)
Bij een niet goed gevormde plasbuis komt de plasbuis niet uit de top van de penis, maar uit de
onderzijde.
Uw zoon kan hierdoor plasproblemen krijgen als hij staand plast. Hij heeft dan geen controle over de plasrichting. Meestal is de
voorhuid niet gesloten, maar gespleten. Er is ook vaak kromstand van de penis. Hoe verder de plasbuis naar beneden zit (richting de
balzak), des te groter is de kans op plasproblemen.
De oorzaak voor een niet goed gevormde plasbuis is meestal onduidelijk. Erfelijke factoren, onvoldoende hormonale stimulatie van het
penisweefsel tijdens de zwangerschap kunnen een oorzaak zijn. Maar ook een groeiachterstand van uw zoon tijdens de zwangerschap
kan een oorzaak zijn.

Onderzoeken
De uroloog doet een lichamelijk onderzoek.

Behandelingen
De enige behandeling voor een hypospadie is een operatie.

Operatie bij een niet goed gevormde plasbuis bij jongens
Wanneer bij uw kind de plasbuis niet goed gevormd is, kan dit alleen verholpen worden door een operatie. De uroloog herstelt de
plasbuis zodat de opening zoveel mogelijk op de normale plaats komt te liggen, naar de punt van de penis.
De operatie gebeurt bij voorkeur als uw kind tussen de 9 en 18 maanden oud is. Een voordeel van opereren op deze jonge leeftijd is
dat kinderen zich later weinig tot niets van de operatie en opname kunnen herinneren. Het doel van de operatie is dat uw kind later
normaal staand kan plassen. Maar ook dat uw kind later normaal seksueel kan functioneren met een rechte erectie en dat de penis er
zo normaal mogelijk uitziet.
Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de behandeling. Lees daarom deze informatie vóór de behandeling goed door! Het is
belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders niet doorgaan. Neem deze informatie ook mee als uw kind
komt voor de opname. Wij willen de zorg voor thuis graag samen met u bespreken.
Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u
hiervan goed op de hoogte bent.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-bij-een-niet-goed-gevormde-plasbuis-bij-jongens

Poliklinieken en afdelingen
Urologie
Het specialisme Urologie houdt zich bezig met de urinewegen van de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/urologie

Kindergeneeskunde
Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind
optreden.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde
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